Openbare Vergadering 20 september 2017
partycentrum Stam aanvang 20.00 uur.

notulen
Aanwezig: C. Koenders, R. Wester, M. Lam, G. de Fost, E. Huisman, P. Koopman,
B. Wagenaar, R. Boots, F. Berkeveld, C. Selders, R. Blauw, T. Beuker, F. Romp
Afbericht: voorzitter Bertus Schilder, Ad Veken, Cees Bakker. Raadsleden: F. Diergaarde, J.
Stam.

1. Opening
Chris opent de vergadering bij afwezigheid van Bertus. Peter arriveert later en neemt
het dan over.
2.

Spreekrecht bewoners: Geen gebruik van gemaakt.

3.

Vaststellen van de agenda.
Aanvullende punten worden door Marijke in rondvraag gesteld.

4.

Notulen 19 juli 2017 en actielijst
Met dank aan Peter worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.

5.

Binnengekomen stukken/mails
a. Infomails Dorpswerk NH
b. Mail Gemeente Medemblik Regionale woonvisie
c. Mail Gemeente Medemblik resultaten leefbaarheidsenquête
d. Mail Gemeente Medemblik plaatsing dispensers Ringbalk en Kreekbos
e. Brief gemeente Medemblik subsidiebeleid: -> Er komen nieuwe uitgangspunten
die voor de hele gemeente hetzelfde zijn. Mensen wordt gevraagd hun
medewerking te verlenen aan de invulling hiervan. Chris geeft aan dat het teveel
omvattend is en daarmee te algemeen.

6. situatie aansluiting West-Frisiaweg/Hoornseweg/Wognummergouw
Aannemer Heymans is voornemens de aansluiting West-Frisiaweg/Wognummergouw
voor een jaar af te sluiten ivm werkzaamheden. Gevreesd wordt dat dit verregaande
gevolgen heeft voor de afhandeling van het verkeer van/naar Wognum en dat de
sluiproute via de Oud-Hoornseweg intensief benut zal worden. Volgens een brief van de
gemeente zou de Kernraad worden geïnformeerd, maar dit is niet gebeurd. Inmiddels is
er na reclamering bij de gemeente een uitnodiging van Heymans gekomen om de zaak
te verduidelijken.

De Kernraad heeft 27 september een gesprek met de uitvoerder Wouter de Noo.
7. Stand van zaken Bloesem en Wognum Nicols
Het gesteggel van afgelopen jaar over de eerlijke verdeling van uren voor de
verschillende verenigingen zet zich dit jaar voort. De discussie en kritiek zijn in volle
gang. De kernraad volgt het vooralsnog vanaf de zijkant om te zien of men er
gezamenlijk in goed overleg uit kan komen.
8. Stand van zaken statushouders/bouw Dirk Veermanhof.
Er blijkt veel belangstelling te zijn voor de woningen aan het Dirk Veermanhof.
Er zijn in ieder geval meer dan 100 inschrijvingen, waarbij ook veel mensen buiten
Wognum reageren. het is onduidelijk hoeveel statushouders er gaan komen.
9. Bouw terrein Boogerd/ plan Kuip Oosteinderweg
Op het terrein van de Speelwagen is inmiddels geheid en bronbemaling aangelegd.
Plan Kuip lijkt door bouwer Hof in de wacht te zijn gezet i.v.m. een gebrek aan personeel
en materiaal.
In de Bloesemgaerde wordt druk door gebouwd en waarschijnlijk is men in 2019 aan de
nieuwe fase toe voor uitgifte.
Plan Hieronymusschool is gedeeltelijk opgeleverd. 2e gedeelte volgt in oktober.
Er lijken problemen te zijn met de plaatsing van de brandtrap, waardoor het niet
mogelijk is met rollator of rolstoel langs die kant over het trottoir te rijden. We gaan
ervan uit dat dit pijnpunt met de oplevering is opgelost.
10. Plan Politiebureau Nieuweweg 2a
De bezwaarprocedure van de brandweer loopt nog.
De vraag of de parkeernorm daar wel wordt gehaald wordt positief beantwoord.
11. Staat voetpaden Wognum ivm gebruik minder validen
Er zijn diverse voetpaden waarbij de op/afritten met kleine wieltjes (rolstoelen) moeilijk
te nemen zijn. Brug bij de Kapberg is ook een lastig te nemen horde.
Chris informeert Peter Ligthart. Peter maakt altijd een rondje met een
gemeenteambtenaar door Wognum om onregelmatigheden in kaart te brengen.
Het heeft de aandacht van de gemeente. In Andijk is een pilot gaande met een
werkgroep toegankelijkheid. Ook bestaat nog steeds de burgerschouw, waarbij
opmerkelijke zaken kunnen worden gemeld aan de gemeente. Volgens het rapport
Vitale kernen is 18% van de Wognummers niet tevreden over de toegankelijkheid.
12. Rondvraag
Bert Wagenaar informeert ons over de hangjeugd.
Er zijn 9 mensen in het dorp die een oogje in het zeil houden. 1x per maand wordt er ’s
nachts en 1x op koopavond gesurveilleerd. Het gaat goed en de situatie is rustig op dit
moment. Ook bij de heemtuin. Deze zou met de komst van de nieuwe woningen een park
worden. Maar er is geen budget om de bomen in de Heemtuin te kappen en er volgt eerst
een inventarisatie.
Claudia Selders informeert naar het zorggesprek met Jeugdzorg.
Marijke geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met o.a. publicaties in Walhalla.
Deze zorg moet gemeentebreed meer naar buiten toe worden gebracht, eer moet meer

bekendheid aan gegeven worden. Op zich gaan de contacten met de zorgverleners veel
beter. WMO is redelijk onzichtbaar voor de burgers; dit is een aandachtsveld.
Claudia geeft ook aan de vragen inzake de Heemtuin die dag zijn gepubliceerd.
Frans Berkeveld geeft aan dat ook de tegels op trottoirs moeten worden nagekeken ivm
onregelmatigheden. dit wordt meegenomen bij punt 11 van de agenda.
Marijke meldt dat de nieuwe gemeentegids is rondgebracht. Helaas wordt deze niet bezorgd
bij ja/nee en nee/nee stickers. Dit verdient niet de schoonheidsprijs en er zou moeten
worden gekeken naar een manier om alle burgers te bedienen. (evt. geadresseerd)
Marijke uit haar zorg over de nieuwe aanvliegroutes boven West-Friesland.
Er kan inmiddels een petitie worden ondertekend op internet. Komt de volgende keer terug
op de agenda.

Actiepunten:
Nieuws voetpad Nieuwe Weg 2017
287
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310
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317
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Geluidsoverlast omgeving A7

Ella wacht op reactie
gemeente.
Oosteinderweg; zijn klachten dat er te hard wordt gereden Blijven volgen
Rotonde kerkweg.
Blijven volgen
Nu vraagtekens bij vernieuwde rotonde, wachten totale
afronding project af.
Planning nieuw zorggesprek Jeugdzorg
Gerda en Marijke
Statushouders; moeten afwachten hoeveel er komen bij
Blijven volgen
oplevering accomodatie
Status voetpaden minder validen
Chris informeert Peter
Ligthart voor overleg
gemeente
Bezorging gemeentegids; brief naar gemeente
Ella

